
2021. október XXVIII. évfolyam 10. szám

Az aradi vértanúkra emlé-
keztünk október hatodikán

Október 6. - az aradi vér-
tanúk emléknapja, nemzeti 
gyásznap Magyarországon 
és a magyarok által lakott 
területeken. Nemzetünk 
hőseinek többsége büszkén 
vállalta nemzetiségi szár-
mazását, miközben együtt 
szenvedtek vértanúhalált a 
magyar hazáért. Méltó mó-
don emlékeztünk rájuk.  
(Írásunk a 2. oldalon.)

Hála és köszönet 
az időseknek

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának szervezésében 
a helyi nyugdíjasokat, szépko-
rúakat ünnepeltük az idősek 
világnapja alkalmából október 
elsején, kora este. Zsúfolásig 
megtelt a csarnok vendégek-
kel, az esemény jellege mellett 
Koós  Réka és művésztársai 
fellépését is sokan tartották 
vonzónak a résztvevők közül.

Schrick István polgármester, valamint dr. Molnár Krisz-
tián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, 
hangsúlyozva egyebek mellett a nagy-nagy köszönetet, hálát 
és tiszteletet, amely megilleti az időseket. Nagyon sokat tet-
tek és tesznek a közösségért, a településért, a családért, em-
bertársainkért. Felsorolni is nehéz azt a rengeteg mindent, 
amit a rácalmási nyugdíjasok adnak nekünk településszé-
pítésben, a rendezvényeken való segítségnyújtásban. Tevé-
kenységük, életük példa értékű a fiatalabb korosztály szá-
mára. Szeretetük, gondoskodásuk bearanyozza az életünket. 

Köszönjük szépen! 
(forrás: facebook.com/racmuvhaz, fotó: Rácz József

Elszállítják  
a falevelet,  
várhatóan  
novemberben

Az önkormányzat idén 
ősszel is elszállíttatja a fa-
levelet, várhatóan novem-
berben, amikor majd az 
összes lehullik a fákról. 
Az időpontról később tá-
jékoztatjuk Önöket! Kér-
jük, addig is átlátszó zsák-
ban gyűjtsék a faleveleket!
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„Iszom a bort, ölelem a babámat, Úgysem érem 
keresztül, a hazámat...”

A vértanúkra emlékeztünk
Október 6-án, szerdán, a térségünkben is több helyen 

szerveztek az aradi vértanúk kivégzésének évfordulója al-
kalmából hivatalos rendezvényt. Néhány vers, beszédek és 
koszorúzás a szokványos október 6-i rendezvények forgató-
könyve. Azonban Rácalmáson a művelődési ház nagytermé-
ben szerdán délután új szintjét ismerhették meg az érdeklő-
dök az ünnepi rendezvényeknek. Ezúttal nem a gyerekeket 
dirigálták a felkészítő tanárok, hanem a Jankovich Miklós 
Általános Iskola tanárai voltak az ünnepi megemlékező mű-
sor főszereplői – a műsort összeállította Baksa László –, a 
Napsugár kórus tagjai pedig a közreműködői. Persze itt is 
voltak protokolláris részletek és még koszorúzás is. De a mű-
sor valójában a helyi és a személyes kötödéseket a XIX. szá-
zadi Rácalmásról felvázolva érdekes és nagyon megindító 
volt. Szó esett Márkus nagyságos úrról, aki – mint elhang-
zott, nem vértanú, csak a mindennapok hőse volt –, és Haty-
tyuffy Kristóf plébánosról, aki Petőfi-korú fiatalként élte át 
a szabadságharcot, de a szabadság elvesztése után áttért az 
evangélikus hitre és megnősült.

(forrás: TT/duol.hu, fotó: LI)

Kincset adnak a jövőnek
Mint azt lapunk első ol-

dalán már említettük, Rá-
calmás idősek világnapi ün-
nepségén Schrick István 
polgármester köszöntője 
után dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke mondott ünnepi be-
szédet. Hangsúlyozta egye-
bek mellett:

– Ha olyan fiatalokkal be-
szélgetünk, akik még tudják, 
mi a tiszteletadás, az idősek-
re gondolván azt mondják, 
hogy sokat tanulhatnak tő-
lük és vannak olyan isme-
reteik, amelyeket érdemes 
meghallgatni. Tehát a böl-
csesség és a tapasztalat sze-
rintem olyan értékek, ame-

lyek az öregedés szó helyett 
kiemelendők – mondta el az 
elnök, majd hozzátette:

– Hiszem, hogy az idő-
sek bölcsességére és tapasz-
talatára mindig támaszkod-
hatunk, az idősebb generáció 
pedig nemcsak a múltat kép-
viseli, hanem a jövőt is építi.

Végül dr. Molnár Kriszti-
án, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke Aranyosi Ervin A 
nagyszülők szeretete című 
versének örök érvényű sza-
vaival köszöntötte a szép-
korúakat:  „Így hát, amit ők 
adhatnak, felülmúlni nem 
lehet. Kincset adnak a jövő-
nek: úgy hívják, hogy szere-
tet.” (Fotó: Rác József )

Folytatjuk a kisebb és a már 
megkezdett fejlesztéseket

A pályázaton elnyert támogatásokon túlmenően az 
önkormányzat folytatja a kisebb, illetve a már megkez-
dett beruházásokat. Így a Duna-parton, a csónakkikötő 
közelében lévő régi, úgynevezett felső artézi kútnak és 
területének kialakítása már tervező asztalon van, szeret-
nénk, ha az minél előbb elkészülne. 

Mint emlékezetes, ezt a kutat újra fúratta az önkor-
mányzat a nyár végén, tehát az ivókút föld alatti része 
már elkészült. A kifolyónak, illetve környezetének a ter-
veit rendelte meg a képviselő-testület hetekkel ezelőtt. 
A tervek megvalósítását pedig a tavaszra tervezik az ön-
kormányzat vezetői. 

Még hét parkoló épül az áruháznál
A Spár áruház körül áldatlak közlekedési állapotok ala-

kultak ki, mert kevés a parkoló a település szívében, és az 
autósok rossz helyen, vagy szabálytalanul állnak meg, vára-
koznak, a többieknek pedig kerülgetniük kell őket. Ezért to-
vábbi hét darab párhuzamos parkolóhely lesz kialakítva a 
Szent János szoborral szemben, a Millenniumi park szélén. 
Ezzel is csökkenteni szeretnék az ottani gondokat. 

A munkálatokhoz szükséges engedéllyel rendelkezik már 
az önkormányzat. 

Nagy gondot jelent itt a várakozó autók kerülgetése

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás Város Képviselő-testülete közmeghallga-

tást tart 

2021. november 30-án (kedden) 17 órától  
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében.

Napirend:
- Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségveté-

sének teljesítéséről, beruházásairól
- tájékoztató az önkormányzat 2021. évi pénzügyi, 

gazdasági helyzetéről, beruházások
- lakossági hozzászólások, javaslatok

Schrick István polgármester
dr. Györe Andrea jegyző
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Elsőként Rácalmás Város Önkormányzatának nyújtottak összesen 898 millió 192 ezer 652 forint támogatást

Kizárólag működésre, parkolókra, 
aszfaltozásra fordíthatjuk ezt az összeget

A kormány 2021. júni-
us 28-án hirdette ki a Du-
na-mente - Fejér megye 
különleges gazdasági öve-
zet kijelöléséről szóló kor-
mányrendeletét, amelynek 
értelmében július elsejétől a 
kormányrendeletben neve-
sített módon,  a különleges 
gazdasági övezet részét ké-
pező területekről, így példá-
ul a Hankook Tire Magyar-
ország Kft.-től nem folyhat 
be Rácalmás Város Önkor-
mányzatához helyi adó (te-
hát onnan sem építmény-
adó, sem iparűzési adó nem 
illeti meg városunk önkor-
mányzatát július elseje óta). 
Az adóbeszedésre a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) 
jogosult, és ez a bevétel a Fe-
jér Megyei Önkormányza-
tot illeti meg.

 A Fejér Megyei Közgyű-
lés a Fejér Megyei Önkor-
mányzat által nyújtott támo-
gatásokról szóló 214/2021. 
(IX.30.) önkormányzati 
rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg egyedi kérelmei 
alapján összességében 898 
millió 192 ezer 652 forint 
támogatást nyújtott Rácal-
más Város Önkormányza-
tának a különleges gazdasá-
gi övezet legközvetlenebbül 
érintett településeinek tele-
pülésfejlesztési és -műkö-
dési alapjából, amelyből 740 
millió 264 ezer 370 forint 
a működési, 157 millió 928 
ezer 282 forint pedig a fej-
lesztési támogatás.

A Duna-mente - Fejér 
megye különleges gazdasági 
övezet egyik termelési szék-
helye az iváncsai SK Inno-
vation (Magyarország eddig 
legnagyobb, 2500 új munka-
helyet teremtő beruházása) 
és a Yaris Kabin fejlesztése, 
valamint a rácalmási Hank-

ook gyár és annak bővítése. 
A rendelet július 1-jén lé-
pett hatályba, innentől szá-
mítva 30 napon belül kellett 

a megyei önkormányzatnak 
megállapodni a legközvetle-
nebbül érintett települések-
kel. 

A gazdasági övezet létre-
hozása tulajdonképpen azt 
jelenti (mint azt már em-
lítettük), hogy a települé-
sek területén működő nagy-
vállalatok helyi adója (így 
az építmény és az ipar űzési 
adója) a megyei önkormány-
zathoz kerül annak érdeké-
ben, hogy a kormány szán-
déka szerint igazságosabb 
legyen a forráselosztás, hogy 
azok a szomszédos telepü-
lések is részesüljenek támo-
gatásban, amelyek nem él-
vezhették a beruházások 
előnyeit. A termelési szék-

helyeken túl azok a telepü-
lések részesednek a befolyt 
adóból, amelyek ténylegesen 
a két ipari terület között he-
lyezkednek el, így Rácalmás 
és Iváncsa mellett Adony és 
Kulcs is szerves részét ké-
pezi az övezetnek. A me-
gyei önkormányzathoz be-
folyó adóbevételt a megyei 
önkormányzat célzottabban 
használhatja fel a megye te-
rületén fekvő, különösen a 
beruházással érintett telepü-
lések területén megvalósuló 
fejlesztések és a települések 
működésének támogatására.

Október 6-án délelőtt 
okiratban rögzítették, hogy 
az övezet települései közül 
egyedi kérelmei alapján el-
sőként Rácalmás kap támo-
gatást. A megállapodást dr. 
Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke 
és Schrick István, Rácalmás 
polgármestere írta alá.

– A források a különleges 
gazdasági övezet legközvet-
lenebbül érintett települé-
seinek településfejlesztési és 
-működési alapjából négy 
település számára állnak 
nyitva. Reményeink szerint 
a többi település is hamaro-
san részesül majd a források-
ból – mondta el dr. Molnár 
Krisztián elnök.

– Nagyon vártuk a támo-
gatást. Mert szeretnénk a 
lehetetlen parkolási viszo-
nyokat megoldani további 
parkolók létrehozásával az 
óvoda előtt. De a jelenleg is 
folyó fejlesztéseink folytatá-
sán túl a település szívében, 
gyakorlatilag a Millenniumi 
tó partján húzódó, még sala-
kos Helyes Imre utca leasz-
faltozását is a támogatásból 
fogjuk finanszírozni – tette 
hozzá Schrick István pol-
gármester. (Forrás: duol.hu)

A megállapodást dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke és 
Schrick István polgármester írta alá  Fotó: FMKH

Az óvoda környékén lesz lehetősége az önkormányzatnak új parkoló-
helyek létesítésére  Fotó: Rácalmás újság

Az elnyert támo-
gatás csak a meg-
állapodásban meg-
határozott célokra 
használható fel!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra jelentkezhetnek a tanulók

Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz.

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) 

Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezők részesülhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat el-

látó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi-

szonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévé-
re eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók 
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második felére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kezzen.

B – típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, vég-
legesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Rácalmási 
Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani személyes vagy 
postai úton.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 

2021. november 5.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egy-

szeri pályázói regisztráció szükséges azoknak, akik még nem 
regisztráltak a rendszerbe, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években re-

gisztráltak a rendszerben, azok a meglévő felhasználónévvel 
és jelszóval léphetnek be a rendszerbe. 

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők 
a www.emet.gov.hu honlapról. 

További tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-
13., telefon: 25/517-853)

Rácalmás, 2021. szeptember 29.
Schrick István sk.

polgármester

Készül már az új játszótér 
a Millenniumi parkban

Rácalmás Város Önkor-
mányzata sikeresen pályá-
zott a Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett 
Óvodai játszóudvar és köz-
területi játszótér fejlesztése 
pályázati kiírásra.

A városközpont terüle-
tén a Millenniumi parkban 
kis gyermekek számára ját-
szótér kialakítása valósulhat 

meg a projekt keretében. Az 
önkormányzat 4.995.321 
Ft támogatásban részesült, 
melyhez az önkormányzat-
nak saját önerőt is szüksé-
ges biztosítani. 

Ennek a játszótérnek az 
alapozási munkálatai elkez-
dődtek, és a tervek szerint 
november végére elkészül a 
teljes játszótér is.

Kiss Ernő utca ivóvízhá-
lózatának felújításáról 

A Mezőföldvíz Zrt. ja-
vaslatot kért a 2022. évi be-
ruházási tervére. A képvise-
lő-testület a Kiss Ernő utca 
ivóvízhálózatának a cseréjét 
javasolta az eszközhasználati 
díj fejében.

Erről döntött is a testület 
a szeptember végén megtar-
tott legutóbbi ülésén.

Ez jelentős beruházás, vi-
szont akár több ütemben, 
de meg kellene valósítani, 
ugyanis ennek az utcának a 
közművei – így például az 
ivóvízhálózata is – negyven-
ötven évvel ezelőtt készült el, 
és azóta nagyon tönkrement.

Cserére szorul az elavult 
csőrendszer.   
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Rácalmási Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján 

pályázatot hirdet 
Rácalmási Polgármesteri Hivatalban 

Beruházási és műszaki ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tője által ellátandó feladatkörök: 

I.számú melléklet:32 Település,terület-és vidékfejlesztés- 
üzemeltetési feladatkör. Az I.besorolási osztályban : Felső-
oktatásban szerzett építész -, építő, vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, tele-
pülés fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szak-
képesítés 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Beruházások projekt szintű előkészítése és részvétel an-

nak lebonyolításában. Önkormányzati épületek, utak, köz-
művek építésével, működésével, fenntartásával, felújításával 
ás átalakításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. Te-
lepülésüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági igények, felve-
tések gyűjtése, szakmai előkészítés, kapcsolódó szakvélemé-
nyek, döntés előkészítése. Burkolatbontási hozzájárulások, 
közútkezelői hozzájárulások, tulajdonosi hozzájárulások 
közművek létesítéséhez. Jegyzői hatáskörbe tartozó környe-
zetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek ügyintézése. Környe-
zetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati feladatok 
döntés előkészítése, végrehajtásának szervezése. A tevékeny-
ségi körébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések össze-
állítása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás. Település képpel 
kapcsolatos ügyintézés. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, 
valamint a (z) Rácalmás Város Önkormányzata Képvise-
lő testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 4/2016.(II.11)rendeleté-
nek rendelkezései az irányadó. az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédel-
mi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési 
felsőfokú szakképesítés., 

• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pályakezdő jelentkezését is várjuk 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevők megismerhetik 
• a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás le-

folytatásáról A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-

ót dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25 517-866 -os te-
lefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmási Polgármesteri 

Hivatal címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szi-
getfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5394-2021 
, valamint a munkakör megnevezését: Beruházási és műsza-
ki ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálárásáról a jegyző dönt, mint a kineve-

zés és a munkáltató jogok gyakorlója. A pályázat kiirója a pá-
lyázati eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.racalmas.hu honlapon szerezhet. 
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IN MEMORIAM
Müller Lászlóné
(1932-2021)

Most ő ment el, Dodi néni, a tanító nénim. Ittuk minden 
szavát gyerekként, megkérdőjelezhetetlennek tartottuk min-
den utasítását. Sokat mesélt nekünk Rácalmásról, a körülöt-
tünk lévő világról. A betegsége idején gyanakodva méreget-
tük az őt helyettesítő pedagógusokat, nem fogadtuk el őket, 
mert nem úgy mondták, nem úgy csinálták, mint ő, még azt 
sem tudták, hogy az óraszám után egy sort kell kihagyni és 
nem kettőt. A mi szemünkben egyedül ő volt a tanító néni.

Szigorú, következetes, alapos pedagógus volt, gazdag 
módszertani kultúrával. Az első és második osztály okítá-
sa, nevelése volt a legkedvesebb a szívének. Számtalan nebu-
ló tőle tanulta meg az írás - olvasás alapjait. Iskolai emlékei 
között gondosan őrizte minden egyes tanítványa nevét, és 
számtalan történetet tudott mesélni róluk. A szülők mindent 
elkövettek azért, hogy a gyermekük őhozzá kerüljön.

Imádott édesapját, Thész Lajos tanító urat, aki évtizedekig 
tanította a falu gyerekeit, 1945-ben minden ok nélkül elvit-
ték az oroszok, és soha nem került haza. Hogyan érezhette 
magát Dodi néni, amikor kisdobos egyenruhában kellet fe-
szítenie minden iskolai ünnepélyen?!

Az ő hatására akartam tanító lenni, gyártottam a játék-
ból a füzetcsomagokat, írtam az „osztálynaplót”, máig fújom 
az egykori osztálynévsort. Amikor tanítóképzős koromban 
meglátogattam, kérdezgetett a tanulmányaimról, és csodál-
kozva láttam, hogy mennyire ismeri az újabb módszereket is.

Sokat köszönhetünk neki településünk múltjának feltárá-
sában. Az első és második világháború hősi halottjainak és a 
holokauszt áldozatainak azért ismerjük a nevét, mert ő fon-
tosnak tartotta, hogy az előbbit a Katolikus Kör homlokza-
táról lehullott, összetört márványtábláról lemásolja, az utób-
biakat fáradságos kutatómunkával összegyűjtse. A számtalan 
általa összeszedett és őrzött dokumentum, fénykép egy ré-
szét átadta nekem az iskolával kapcsolatos könyvemhez. 
Ígérte összerendezi a többit is. És hogy mesél, mesél, még 
nagyon sokat mesél. A mesélés már máshol folytatódik.

Németh Miklósné

Kedves Rácalmási Lakosok!

A Rácalmás Város 
Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat
2021. november 2-án
INGYENES

ruhabörzét szervez.
Helyszín: Jankovich – kúria
     2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.

Mindenkit szeretettel várunk!
Köszönjük minden kedves rácalmási lakosnak, akik 

adománnyal támogatták szolgálatunkat. Továbbra is vár-
juk a feleslegessé vált ruhaneműt, cipőt, játékot, háztar-
tási eszközöket. De kérünk mindenkit, hogy csak tiszta, 
használható holmit ajánljanak fel. Az adományok átad-
hatók a család- és gyerekjóléti szolgálat jelenlegi telep-
helyén, Rácalmás, Jankovics köz 5-7. címen (nagy szín-
padnál a kézműves műhelyek épületében).

Vass Erika  családsegítő munkatárs

Szüreti mulatság 
a Manóvárban

Ebben az évben is megtartottuk szokásos SZÜRETI MULATSÁGUNKAT.  
A két napban bőven volt részünk vidámságban!  A felejthetetlen lo-
vaskocsikázást köszönjük Tibi bácsinak! A gyermekek által hozott 
szőlőből készítettünk mustot, amit jóízűen elfogyasztottunk a pogá-
csával együtt. Táncos mulatsággal, kézműveskedéssel  színesítettük 
az őszi  napot.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Gyémántdiplomás pedagógusunk: Kovács Istvánné

Kovács Istvánné, sz. Du-
alszky Erzsébet a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcsőde 
óvodapedagógusa volt hosszú 
évtizedeken keresztül. Baján 
érettségizett majd a Soproni 
Felsőfokú Óvónőképzőben 
szerzett jó eredménnyel dip-
lomát, és a közelmúltban ve-
hette át gyémántdiplomáját.

1961. augusztus 1-től 1996. 
augusztus16-ig dolgozott az 
intézményünkben.

Néhány kérdésre adott vá-
lasza:

- Soprontól Rácalmás vi-
szonylag messze van. Kijelölés 
alapján került a településre?

– Karácsonykor a soproni 
főiskola hirdetőtábláján már 
ki volt függesztve, hogy hol 
vannak üres állások. Három 
helyet jelölhetett be minden 
hallgató, aztán majd a „fel-
sőbb szervek” hoztak döntést 
arról, ki és hova kerül. Ha jól 
tudom, akkor ebben a kér-
désben a megyei művelődési 
osztályok mondták ki a vég-
ső szót. A lényeg: én Mór-
ra kaptam kinevezést. A leg-
jobb főiskolai barátnőm móri 
lány volt. Ott volt kapcsola-
tom, már szereztek nekem is 
egy szállást. Szóval, úgy ké-

szültem: irány Mór! Mentem 
is boldogan eskütételre Szé-
kesfehérvárra, akkor szólt az 
osztályvezető, hogy Dualszky 
Erzsébet nem Mórra megy, 
hanem Rácalmásra. Más vilá-
got éltünk, elfogadtam a ha-
tározatot, és tudtam, hogy él-
nek a településen rokonaim, 
akik egyébként, nagynéném 
jóvoltából végig támogattak 
főiskolai tanulmányaim alatt 
is. Elfogadtam az állást.

– Rácalmás, 1961…
– Kezdjük ott, hogy kint 

laktam Kulcson a rokonoknál. 
Reggel felültem a „Fakaruszra” 

és bejöttem a rácalmási óvo-
dába, amely akkor idénynap-
közis volt. Meglátásom sze-
rint rettenetes körülmények 
között dolgoztunk az elején. 
Nem volt vízvezeték, az udva-
ron volt egy pottyantós WC. 
A dajkák az utcai csapokról 
hordták be a vizet, amelyet 
rezsón melegítettünk. A 60-
as években aztán megindult 
a fejlődés, és joggal mondhat-
tuk azt, hogy ez a mi kis óvo-
dánk a járás egyik legjobbja. 
Ennek motorja volt dr. Heté-
nyi Istvánné, az óvoda vezető-
je, aki egyben járási felügyelő-

ként is dolgozott. Inspirálta a 
dajkákat, az óvodapedagógu-
sokat arra, hogy miközben a 
kisgyermekek alszanak, akkor 
tanuljunk, kézimunkázzunk, 
képezzük magunkat.

– Milyenek voltak a rácalmási 
csibész gyerkőcök a ’60-as évek-
ben?

– Csakhogy a fiatalabbak is 
értsék: teljesen más volt a te-
lepülés képe, mint ma. E kis-
város társadalmi összetétele is 
jócskán módosult az elmúlt 
hat évtizedben. Ez akkor iga-
zából egy párutcás falu volt. A 
férfiak akkor rendre a vasmű-
ben dolgoztak, az anyukák-
nak általában nem volt állan-
dó munkahelye. A faluban két 
állandó gépjárművet lehetett 
látni: az állatorvosét, meg a 
fodrászét. A gyerekek kedve-
sek voltak, emellett számos vá-
sott csibészt kellett megtaní-
tanunk az alapokra. Nem volt 
egyszerű, de nagyon szerettük 
ezt a munkát.

Erzsi néni a pálya iránt 
elhivatott, szívvel-lélekkel 
dolgozó kolléganő volt.

Jó egészséget, sok örömet 
kívánunk neki!!!

(Forrás: duol.hu, fotó: 
SzZsE)

A Manóvár Óvoda Katica és Maci csoportja a Dunaújvárosi Móricz Zsig-
mond Általános Iskola meghívásának tett eleget, amikor ellátogatott 
az iskolába október 1-jén,  a zene világnapján. A tanulókkal együtt 
ünnepeltük e jeles napot

Az óvodánkba vendégek érkeztek: a Sándor Frigyes Zeneiskola fúvós 
növendékei és Balogh Zoltán tanár úr hangszerbemutatóval és mu-
zsikaszóval szórakoztatták a kisgyermekeket és felnőtteket
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Tartalmas, programokkal teli nyarat tudhat 
maga mögött a Napfény Nyugdíjas Klub

A korlátozások feloldása 
utáni első találkozásunk al-
kalmával átbeszéltük az idei 
évi programokat, egyeztet-
tük a klubnapok időpontja-
it. Ezt még némi korlátok 
között tehettük meg, hiszen 
élt az a rendelet, miszerint a 
művelődési házak program-
jait kizárólag védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők lá-
togathatják. Ennek ellenére 
a civil terem dugig megtelt, 
hiszen minden nyugdíjas 
nagyon vágyott már a kö-
zösségi programokra, a ta-
lálkozásokra. 

Korábbi klubvezetőnk 
– Bodóné Marika – éppen 
ekkor ünnepelte 70 szüle-
tésnapját, amit ha egy kicsit 
szűken is, de megünnepel-
tünk. Szintén a 70. születés-
napja alkalmából köszöntöt-
tük Papp Jenő klubtársunkat. 

Következő klubnapun-
kon, június 17-én Meleg 
Laci vezényletével bogrács-
ban pörköltet főztünk. Apák 
napja lévén – amíg az étel 
elkészült – megemlékeztünk 
erről az ünnepről is, és ter-
mészetesen nem maradha-
tott el az édesanyák utólagos 
köszöntése sem. 

A közös ebéd elfogyasz-
tása után kellemes zeneszó 
mellett telt a délután.

Két hét elteltével jöttünk 
össze ismét. Itt már szóba 
került a szeptemberi tök-
fesztivál. Ennek lebonyolítá-
sában a nyugdíjas klub tagjai 
minden évben aktívan kive-
szik a részüket. Most még 
megfejeltük azzal is, hogy 
közös kompozíciót készítet-
tünk. 

Júliusban több klubtár-
sunk is ünnepli születésnap-
ját, felköszöntöttük őket. 
Ismét gratulálhattunk egy 
kerek évfordulós tagunknak 
– Czinkáné Ica 70 éves lett. 

A délután hátralévő ré-
szében a hungarikumok is-

meretében mérhették ösz-
sze tudásukat a résztvevők.  
Négy csapat volt, 5-5 kér-
dést kellett megválaszol-
ni. Nagy meglepetésünkre a 
csupa férfiakból álló csapat 
nyerte a versenyt. 

Úgy tűnik, a környező te-
lepüléseken is elkezdték az 
aktív klub életet, mert több 
helyről is érkezett meghívás. 
Először a Baracsi Barátság 
Nyugdíjas Egyesület rende-
zésében megtartott Barátság 
Napon vettünk részt.  A dél-
előtt kezdődő rendezvényen 
volt mókás és szellemi vetél-
kedő, majd ebéd és tombola-
sorsolás következett. 

A Kulcsi Vidám Em-
berek közösségének ven-
dégszeretetét élvezhettük a 
Duna Menti Nyugdíjas Klu-
bok Kapcsolaterősítő Talál-
kozóján. Sok környékbeli 
klub részvételével zajlott az 
esemény, minden klub tar-
tott egy rövid bemutatko-
zót. Többen kisebb előadás-
sal, versmondással, tánccal, 
rövid, vidám darab előadásá-
val készültek. Mi a klubélet 
szöveges ismertetése mellett 
egy mókás darabot is előad-
tunk „A fodrászatban” cím-
mel. Az ebédet követően itt 
is volt tombolahúzás értékes 
ajándékokkal, zene, tánc. 

Július végén a Hankook 
Tire Magyarország Kft. tá-

mogatásának köszönhetően 
52 fő egy pihentető, üdítő 
kiránduláson vehetett részt a 
cserkeszőlői gyógyfürdőben. 

Az augusztus 12-ei dél-
utánra vendégünk érkezett. 
Kissné Bereczki Renáta men-
tálhigiénés szakembert kér-
tem, hogy beszéljen nekünk 
az időskori társas kapcsolatok 
és barátságok fontosságáról. 
Renáta egy kellemes játékra 
invitálta a résztvevőket. Min-
denki elmondhatta, értékel-
hette 1-10 közötti számmal, 
hogy pillanatnyilag hogy érzi 
magát. Nagy öröm volt hal-
lani, hogy szinte minden-
ki 10-hez közelítő számmal 
jellemezte hogylétét. Ezt kö-
vetően rövid előadást tartott 
arról, hogy miért is fontos az 
emberek életében a barátság. 
Hogyan lehetünk jóban ön-
magunkkal, a közvetlen és tá-
gabb környezetünkkel. Majd 
egy játékos feladatot kap-
tunk. Húzni kellett egy kér-
dést, és ezt a kérdést annak a 
klubtársunknak tehettük fel, 
akit kevésbé ismerünk, akivel 
általában kevesebbet beszél-
getünk. Íme, néhány kiraga-
dott kérdés: Melyik törté-
nelmi korban élnél szívesen? 
Miért?; Kitől kellene bocsá-
natot kérned és miért?; Ha 
sok pénzt nyernél, mi lenne 
az első dolog, amit vennél?; 
Mi az a három dolog, amit 

magaddal vinnél egy lakat-
lan szigetre? 

Ez a játék annyira tet-
szett a klubtagoknak, hogy 
a fel nem tett kérdéseket el-
kértük és egy későbbi idő-
pontban folytatjuk. Ezúton 
is köszönjük Renátának ezt 
a kellemes délutánt. 

A nyári programokat egy 
felejthetetlen kirándulással 
zártuk. Szentendrére utaz-
tunk, ahol idegenvezető kí-
séretével megnéztük a vá-
ros kevésbé ismert részeit és 
a Marcipán Múzeumot. Ezt 
követően hajóra szálltunk 
és végig hajózva a Dunaka-
nyart Visegrádra érkeztünk. 
Itt a Királyi Palotát látogat-
tuk meg tárlatvezető kísé-
retével. Hajóval visszautaz-
tunk Szentendrére és egy 
rövid szabad programot kö-
vetően az esti órákban érkez-
tünk haza. Nagyon nagy örö-
münkre a 97 éves Nagy Feri 
bácsi is velünk tartott. Hősi-
esen gyalogolta végig Szent-
endre macskaköves utcáit, 
majd a hajón megpihenve 
folytatta a gyaloglást Viseg-
rádon a palotáig és vissza.  

Gyorsan ideért az ősz, de 
ezután sem fogunk unatkoz-
ni.  Szeptember 21-én foly-
tatjuk a klubfoglalkozásokat. 
Gazdag programok várnak 
még a tagokra, és azokra is, 
akik ezután csatlakoznak 
hozzánk. 

Hallgatunk előadást Rá-
calmás építészeti emlékeiről, 
részt veszünk az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából szerve-
zett programon, megnézzük a 
Mesélő Bőrönd Társulat me-
sejátékát. Hasznos tanácsokat 
kaphatunk kertészkedéssel 
kapcsolatban, nótázunk, da-
lolunk. Advent időszakában 
asztali díszeket készítünk, az 
évet pedig egy zenés táncos 
délutánnal zárjuk.

Bánhegyesiné Marika
nyugdíjas klub vezetője
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Rátonyi Róbert volt Mici 
vendége egy kávéra

A nagy sikerű beszélgetős 
sorozatunk  soron követke-
ző alkalma  október 19-én, 
lapzártánk után volt, erről 
lapunk következő számában 
adunk bővebben hírt. Az 
egy kávé Micivel című mű-
sor keretében Szabó Gabi 
Mici, Rátonyi Róbertet kér-
dezte ezúttal például arról 
is, hogy milyen benyomások 
érik a gyerekeket, amikor az 
édesapjuk híres színész. A 
beszélgetés után mini zon-
gorakoncertet hallhattunk.

Szegő András járt nálunk
Az olvasás világnapján a híres újságíró, Szegő András volt 

Szabó Gabriella „Mici” beszélgetőpartnere. A nyáron elkez-
dett kulturális talk-show az időjárásra való tekintettel már 
a művelődési ház nagytermében, sok érdeklődő előtt került 
megrendezésre.

A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgető 
estre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Forrás: facebook.com/racmuvhaz Fotó: Rácz József
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Gerendai Gábor november havi zenei 
válogatásában a Katalin napra 

tekintettel Karády Katalintól 
is hallhatunk dalokat.  

A műsor a Rácalmás TV-n 
(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) 

a képújság alatt hallható.
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Országos Könyvtári Napok 2021.
2021. október 4-8. kö-

zött zajlott az idei Országos 
Könyvtári Napok program-
sorozat, melynek keretében 
színes programokkal, akci-
ókkal, kihívásokkal vártuk 
az olvasókat. Ezen a héten 
három író-olvasó találko-
zóra vártuk az érdeklődő-
ket. Elsőként Lontai Léna, 
a Könnyező Liliomok szer-
zője látogatott el a rácalmási 
könyvtárba, aki könyvé-
nek bemutatója mellett egy 
nagyszerű előadással is ké-
szült azok számára, akik 
megtisztelték jelenlétükkel 
a programot. A hét közepén 
Szurovecz Kitt írónőt kö-
szönthettük a könyvtárban 
és Jankovich Miklós Álta-
lános Iskolában is. Az író-

nő legújabb regényét, A vá-
lasztás-Garaboncity meséi 
című kötetét mutatta be a 
7-8. osztályos diákoknak és 

a felnőtt olvasóknak. A hét 
lezárásaként, a rácalmási 
Cimbora klub és a könyvtár 
közös szervezésében Mol-

nár T. Eszter írónő tartott 
író-olvasó találkozót a gye-
rekeknek.

Az ingyenes beiratkozás 
és a késedelmi díjak elenge-
dése mellett egész héten on-
line fotókihívás keretében 
vártuk a könyves fotókat, 
hirdettünk Olvasókirályt 
és Olvasókirálynőt, bemu-
tattuk a könyvtár  karantén 
időszak alatti működését,  
pénteken pedig 10 könyvet 
hagytunk el Rácalmáson az 
olvasásnépszerűsítő prog-
ram keretében.

Nagyszerű, tartalmas hét 
volt, köszönjük mindenki-
nek, aki részt vett valame-
lyik, vagy akár több progra-
munkon.

Schmidt-Czetli Ágnes

Idén októberben már harmadik szüle-
tésnapját ünnepelte az olvasóklub, melynek 
tagjai havonta egyszer cserélik ki köny-
vekről alkotott véleményüket, s gyűjtik be 

a jobbnál jobb könyvajánlókat egymástól. 
Aki kedvet érez magában, és szívesen csat-
lakozna a csapathoz, azt várjuk szeretettel a 
klubfoglalkozásokra.

Könyvtári percek

Olvasóklub
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Könyvajánló
Karády Anna: A füredi lány, A 
füredi földesúr

„Vannak az életben pilla-
natok, amik jobban számíta-
nak, mert mások, mint a töb-
bi: fordítanak a sorsunkon, és 
valami elkezdődik, vagy ép-
penséggel lezárul. Az a leg-
különösebb bennük, hogy az 
ember pontosan tudja, mikor 
érkezett el egy ilyen pont-
hoz.”

Sokan nem szeretik az 
első könyves szerzőket, fő-
ként, ha magyar szerzők-
ről van szó, pedig ezekben 
az írókban és a könyveikben 
van a legtöbb alázat, a leg-
nagyobb szeretet az olvasók 
irányába, a legnagyobb vágy, 
hogy érzéseket tudjanak át-
adni és kiváltani.

Karády Anna pedig egy 
igazi kincs a most már nem 
egy, hanem két könyves szer-
zők között. Olyan finoman, 
érzékenyen nyúlt a XVIII. 
századi élet és a nagy, min-
dent elsöprő szerelem té-
májához, ahogy csak keve-
sen tudnak. Nem klisés, nem 
hétköznapi, hanem magával 
ragadó és rendkívüli.

Nincs olyan ember, aki 
egy skanzenban sétálgat-
va ne gondolkodna el azon, 
hogy vajon milyen lehetett 
az élet néhány száz évvel ez-
előtt és vajon ő maga hogyan 
tudna a mai énjével beillesz-
kedni a korábbi társadalom-

ba, a múlt világába. Sokan 
ugyanazt gondolják, amit 
Almássy Anna is, hogy a 
higéniás etiketten kívül bár-
mit képesek lennének meg-
szokni. Talán ezért is tudnak 
teljesen azonosulni Annával 
és úgy élvezni a történetet, 
hogy 1763-ban érezzék ma-
gukat, méghozzá Magyaror-
szág egyik legszebb helyén, a 
Balatonon.

Az, hogy Anna egy rend-
kívül ismert és közked-
velt hazai helyet választott 
a regényének és egy olyan 
időszakot, amit mi csak a 
történelemkönyvekből, re-
gényekből és néprajzi gyűj-
teményekből ismerhetünk, 
szinte kuriózumnak számít. 
Megismerni a mai jogrend-
szer alappilléreit, a társada-
lom szerkezetét és benne az 
embereket, csodálatos uta-
zás. A rengeteg apró infor-
máció, leírás, melyek szé-
pen és tökéletesen passzolva 
épülnek be a regénybe bi-
zony szépen mutatják azt 
a hatalmas kutatómunkát, 
ami emögött a regény mö-
gött van.

Mind a fő karakterek, 
mind a mellékszereplők ala-
posan kidolgozott jellemmel 
rendelkeznek, hitük és em-
berségük a végtelenségig szi-
lárd, hiszen „ becsület nem 
jellem!… A becsület köte-
lesség”. És ettől lettek hús-

vér emberek, olyan szereplői 
a történetnek, akiket sokáig 
nem tud elfelejteni az ember, 
akik talán örökre velünk ma-
radnak.

És persze, hogy velünk 
maradnak, hiszen néhány 
napja megérkezett A füredi 
lány folytatása, A füredi föl-
desúr.

„Azt mondják, léteznek 
sorsfordító találkozások: 
Anna, a nincstelen fiatalasz-
szony felforgatja a gazdag, 
kálvinista nemesi família 
életét kevesebb mint fél esz-
tendő alatt. A füredi földesúr 
- Oroszy Mihály - katolikus 
hitre tér és megházasodik. 
Elvégre a szerelem mindent 
legyőz...

A mesékben a szerelmes-
pár boldogan él, míg meg 
nem hal; de az élet nem tün-
dérmese...

Könnyek és viharok nél-
kül nincs házasság; a hitvesi 
ágy - különösen egy földes-

úré - nem csak mámort tar-
togat.

A zárt ajtók titkot őriznek 
- nem is akármekkorát -, hi-
szen Anna a XX. században 
született. Boszorkány vagy 
időutazó?

Házasságukban világok 
ütköznek, szerelmük fáj-
dalmas áldozatokat követel. 
Vajon létezik-e jövő azok 
számára, akiket az idő szét-
választ? A végzet jéghideg 
közönnyel rövidre szabta kö-
zös életüket, a földesúr azon-
ban nem nyugszik bele a sors 
ítéletébe, más utat választ.

Karády Anna új regény-
ében, amely A füredi lány 
folytatása, bepillantást nyer-
hetünk a XVIII. századi ne-
mesek kiváltságos világába, 
a szemünk előtt elevenedik 
meg egy földesúr hétköznapi 
élete és egy nem hétközna-
pi szerelem megrendítő tör-
ténete.”

Schmidt-Czetli Ágnes

Zene korhatár nélkül – a világnapon is
Egy év kihagyás után 

idén ismét közösen tudtunk 
megemlékezni a zene és az 
idősek világnapjáról, október 
1-jén. A járványhelyzetre 
tekintettel pénteken reggel 
az iskola udvarán tartot-
tuk meg rövid  műsorunkat, 
amelyre az 5.a osztály tanu-
lói, az énekkarosok és Nap-

sugár Asszonykórus készült 
alkalomhoz illő versekkel 
és dalokkal. A hűvös, ködös 
reggel ellenére tanulóink tü-
relmesen hallgatták Halász 
János: A zenéről című ver-
sét, Babits Mihály: Második 
énekét, amely Bródy János 
megzenésítésében hangzott 
el az iskolai énekkartól. 

Az idősek világnap-
ját 1991 óta szintén október 
1-jén ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból invitáltuk meg a 
Napsugár Asszonykórust és a 
Napfény Nyugdíjas Klub tag-
jait iskolánkba. A szép korú-
akat a gyerekek Jolie Taylor: 
Simogasd amíg lehet című 
versével és egy szál virággal 

köszöntötték, kifejezve tisz-
teletüket. A Napsugár Asz-
szonykórus hálájuk jeleként 
elénekelte Máté Péter: Azért 
vannak a jóbarátok című 
örökzöld dalát. Még sok-sok 
boldog évet kívánunk, hogy 
hosszú évekig ünnepelhessük 
együtt e jeles napot!

Márkusné Igmándi Zita
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

KÉZILABDA
Megkezdődött a RSE kézilabda csapatainak bajnoki mér-

kőzéssorozata. A felnőtt nők és férfiak, a serdülő és az U12-
es lányok első hazai bajnoki fordulóikat már lejátszották. 

 RSE felnőtt férfi csapata  Fotó: Rácz-Lambada József

KÉZILABDA - SZIGORÍTÁSOK 
A Magyar Kézilabda Szövetség a biztonságos versenyez-

tetés fenntartása érdekében az aktuális szezonra vonatkozó 
versenykiírást 2021. október 11-től az alábbiak szerint vál-
toztatta meg:  

„A Gyermekbajnokság és a Kisiskolás bajnokság Verseny-
kiírása korábban elfogadott formában hatályos.

A Magyar Kézilabda Szövetség és a megyei kézilabda-
szövetségek által kiírt U16-os, serdülő, ifjúsági és felnőtt baj-
noki- és kupa versenyre, valamint a Szakmai és Versenybi-
zottság által elfogadott ezen korosztályok számára kiírt és 
elfogadott tornákra – beleértve az edzőmérkőzéseket is – vo-
natkozó módosítások:

• a bajnoki- és kupamérkőzéseken a jegyzőkönyvbe beírt 
résztvevők kizárólag 72 órán belüli negatív PCR-tesztered-
mény bemutatása esetén írhatók be a jegyzőkönyvbe és tar-
tózkodhatnak a mérkőzés helyszínén,

• PCR-teszteredmény bemutatása alól mentesít a koro-
navírus elleni védettség igazolásának (védettségi igazolvány, 
applikáció, oltásról szóló hivatalos dokumentum) bemuta-
tása

Valamennyi bajnoki- és kupaverseny mérkőzéseire, a ver-
senyben részt vevők korosztályára való tekintet nélkül a né-
zők a sportrendezvények kapcsán hatályos jogszabályok 
alapján léphetnek be, azaz a védettség igazolásával (védett-
ségi igazolvány vagy applikáció). Védettség igazolását bemu-
tató nagykorúak felügyelete alatt lévő kiskorúak védettség 
igazolása nélkül is látogathatják a mérkőzéseket nézőként, a 
194/2021. (IV.26.) számú Kormányrendeletnek megfelelő-
en.” forrás:  https://www.mksz.hu/cikk/1809

MOCCANJ RÁCALMÁS!
Rácalmáson harmadik éve szervez a Sportcsarnok az Eu-

rópai Sporthét alkalmából mindenki által látogatható spor-
tos rendezvényeket. Ebben az évben MOCCANJ RÁCAL-
MÁS! címet kapott a programsorozat.

Az ez évi különlegesség az volt, hogy a Művelődési Ház 
„Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozatával egy időben 
folyt az Európai Sporthét, így mindkét intézmény esemé-
nyein lehetett pecsétet szerezni a részvételért. A legaktívab-
bakat ajándékcsomagokkal díjaztuk.

Három napon keresztül nyílt lehetőség a sportos totó ki-
töltésére a Sportcsarnokban: több, mint 200 totószelvény ke-
rült a gyűjtőládába.

Szombat reggel a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen 
a Szigetfutás szervezőivel bemelegítő futással kezdődött a 
nap, ezután nyílt kajak-kenu edzést tartott az RSE vízi szak-
osztálya és indiánkenut, sárkányhajót is lehetett kipróbálni. 
Délelőtt sokan vettek részt a térképes, vagy GPS- es pontva-
dászaton, mely során a térképen jelölt pontokon kellett egy-
egy eldugott ládát megtalálni.

Délután a sportcsarnokban folytatódott a program, a 
sportos családi vetélkedőn 6 csapat vett részt a RSE felnőtt 
férfi csapatának első bajnoki mérkőzése előtt. Az izgalmas 
kézilabda mérkőzés szünetében a művelődési ház jazzbalett 
csoportja tartott bemutatót és a családi vetélkedő eredmény-
hirdetése zajlott.

KÖSZÖNJÜK a sportos nap sikeres lebonyolításához 
való hozzájárulást Nagy Gábornak és Nagyné Barta Gab-
riellának, a Rácalmási Szigetfutás szervezőinek és a RSE 
Vízi- és szabadidősport szakosztályának. A színvona-
las díjakat pedig a Magyar Szabadidősport Szövetségnek, 
a SPAR Mátyássynak, a Rácalmás Sport Egyesületnek, a 
dokumentálást pedig Rácz-Lambada Józsefnek és Bognár 
Zsófia Jankának.

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A RÉSZVÉTELT!
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RÖVID HÍREINK  

Augusztus 27-én, az elmúlt évekhez hasonlóan, 
megrendezésre került intézményünkben az Ongai 
Gábor utánpótlás kézilabda emléktorna. Idén már a IV. 
ilyen megmérettetést szervezte meg a Rácalmás 
Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya. A rácalmási 
utánpótlás gyerekek, ismét kiválóan teljesítettek 
mérkőzéseiken. 
 
A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely szezonális nyitva 
tartása lassan a végéhez közeledik, azonban az ősz 
beköszöntével nem állt meg az élet, és még mindig szép 
számmal érkeznek hozzánk vízitúrázók, vagy adunk 
otthont, különleges rendezvényeknek. Ilyen különleges 
esemény volt, a szeptember első hétvégéjén 
megrendezett 3D íjászverseny. Az esemény bázisául, a 
szervező Rácalmás Sportegyesület VAJK Íjász 
Szakosztálya a megállóhelyet választotta.  
 
A különleges események sora, szeptember 11-12-ei 
hétvégén folytatódott sportcsarnokunkban. A 
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület, 70 éves 
fennállása kapcsán, országos birkózóversenyt 
szervezett. Szombaton a veterán korosztály közel 90 
versenyzője, míg vasárnap a diákolimpia 144 nevezője 
küzdött hősiesen. A három birkózószőnyegen egész 
nap zajlottak a küzdelmek. 
 

 

 
 

 
EURÓPAI SPORTHÉT 2021 - MOCCANJ RÁCALMÁS!  

Idén is Európai Sporthét érdekes, aktív programokkal! A plakáton olvasható programokon felül még egy játék vár 

Benneteket: a SPORTOS TOTÓ: 
09.23-25-ig vehettek részt az Európai Sporthét alkalmából meghirdetett SPORTOS TOTÓ játékban. A sportcsarnok 
nyitvatartási idejében keressetek sportos információkkal teli plakátokat, melyek segítségetekre lesznek a totó 
kitöltésében! A portán található gyűjtődobozba kell bedobni a névvel és elérhetőséggel ellátott totószelvényt 
legkésőbb 09.25-én 20:00-ig. A díjakat a legjobb eredményt elérő játékosok között sorsoljuk ki!  
Sorsolás: 2021.09.28-án! 
 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhely aktuális programjairól és az intézkedésekről a sportcsarnok honlapján és 

facebook oldalán is tájékozódhatnak: 
 

www.racalmasisportcsarnok.hu 
www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 

 

MOCCANJ RÁCALMÁS!

 Fotók: Rácz-Lambada József, Sportcsarnok
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Nyolcadikos osztálykirándulás
Még a nyári szünet-

ben előkészítettünk a nyol-
cadik évünk egyik legjobb 
programját. Kihasználva a 
szeptemberi indián nyarat 
és a korlátozások mentes-
ségét elmentünk az Izmé-
nyi Hegyhát Erdei Iskolá-
ba. Szeptember 15-ére esett 
az indulásunk napja. Reg-
gel 8 órakor nem az iskolába 
kezdtünk el tanulni, hanem a 
„Kékvillámmal” elindultunk 
egy rendhagyó tanórára. Ez 
Szekszárdon a Béla térről 
indult és egy hat kilométeres 
gyalogtúra keretében történt 
meg. Első szusszanásunk 
Babits Mihály szülőházá-
nál volt. Meghallgattuk rö-
viden az életének történetét, 
majd utunkat folytatva érin-
tettük a barlanglakásokat, és 
a lösz szurdokban felmászva 
eljutottunk a Cserhát domb-
tetőre. Nagyon szép kilá-
tás nyílt a szomszédos dom-
bokra és a városra. A Remete 
kápolnát érintve érkeztünk 
vissza a kiindulási pontra. 
„Kékvillámmal” folytattuk 
utazásunk az erdei iskoláig. 
Megérkezve hamar birtokba 
vettük a területet és önfeledt 
fürdőzésbe kezdtünk a kerti 
nagy medencében. Nem volt 
sok pihenőnk, mert a vacso-
ra elfogyasztása után éjsza-
kai túrára mentünk. A kísé-
rőnk mesélt a településről, a 
történetéről, a látnivalókról. 
Elmúlt 22 óra, hogy vissza-
érkeztünk a táborba.

Másnap időben kaptuk az 
ébresztést, hiszen történelem 
óra kezdődött kilenc órától. 
János bácsi mondott esemé-
nyeket a honfoglalás és ka-
landozások korából, amik 
ezen a területen játszódtak. 
Bemutatott egy méretará-
nyos jurta makettet, hogy 
éltek őseink, megmutatta a 
nemezt, amivel lefedték a 
szét- és összeszerelhető jur-
tákat. Hozott korhű ruhá-
kat melyekbe beöltöztetett 
bennünket. A legnehezebb 

ruhadarab a páncéling volt. 
Félóra elteltével már nehéz 
volt benne állni és mozogni.  
Megmutatta mennyire véd a 
kardcsapástól, hiszen hozott 
többféle kardot is. Fegyve-
rekről is mesélt sokat. A kö-
vetkező feladatban minden-
kinek adott a kezébe egy-egy 
fa kardot. Mutatott védő és 
támadó vágásokat, majd egy-
más ellen harcoltunk. Az óra 
végére elővette a hagyomá-
nyos fából készült pusztai 
íjakat fa vesszővel. Célba lőt-
tünk céltáblára. Mindenki, 
ki többet ki kevesebbet. A 
gyakorlás után lufikat tett ki 
célpontnak és azt kellett el-
találnunk. Elsőnek Lili volt 
eredményes, majd Mészi kö-
vette és többeknek is sikerült. 
Az első kettő tárgyjutalmat 
is kapott. Délután a szieszta 
helyett tesi óra volt. Ismét a 
medencébe találtuk magun-
kat és külső irányítással vízi-
labda mérkőzést játszottunk. 
Száradás után technika órát 
tartottunk. A batikolás rej-
telmeibe avatott be bennün-
ket Zsuzsa néni. Mindenki 
kapott egy fehér pólót amit 
a saját kedve szerint csomó-
zott, gumizott, alakított. Két 
színből lehetett választani a 
festésnél. A festés utáni si-
mítások után a ruha szárító 
kötélre kerültek a ruha da-
rabjaink.  Vacsoránk kemen-
cés program volt. Az udva-
ri kemencébe gyújtott be a 
házi gazdánk, aki délután 
már nem kis mennyiségű 
tésztát dagasztott be. Hatal-

mas mennyiségű pizzát ké-
szített nekünk. Nagyon fi-
nom és ízletes volt. Kifogott 
rajtunk. Nem tudtuk mindet 
megenni. A maradékra egész 
este rájártunk. Sötétedéskor 
tábortüzet gyújtottunk, ami 
köré leültünk és beszélget-
tünk. Leendő és elmúlt kö-
zös feladatokról, emlékekről 
folyt az eszmecsere.

A harmadik napon dél-
előtt még tudtunk a meden-
cébe fürdőzni és játszani. 
Fürdő után még Vanda néni 
összegyűjtött bennünket egy 
közös „angol órára”, ami in-
kább játékos volt, mint ko-
moly tanulás. Az is igaz, hogy 
a játszva tanulás sokszor ha-
tásosabb, mint a tankönyvek-
ből való tanulás. Minden-
esetre mi nagyon élveztük a 
tantermen kívüli angolt és jó 
sokat nevettünk. Ezt köve-
tően még maradt időnk ebéd 
előtt, így különleges társas 
játékokkal ismerkedtünk és 
játszottunk. Aki bekapcsoló-
dott nem bánta meg. Többen 
pingpongoztak, és voltak, 
akik tollaslabdázással ütöt-
ték el az időt. Ebéd után saj-
nos megjelent a „Kékvillám”. 
Ez azt jelentette, hogy le-
járt a különleges tanításunk, 
időnk. Hazafelé jövet még a 
dunaföldvári Tóth cukrász-
dában elfogyasztottunk egy 
nagy adag fagylaltot. Kora 
este érkeztünk vissza a mi 
kisvárosunkba elfáradva és 
élményekkel gazdagodva. 
Kár, hogy ez volt az utolsó!

Szendrey Lili (8.b)

Alsós  
Sziget napi 
móka

Szeptember 24-én került 
megrendezésre a Sziget nap-
ja névre hallgató, szabadtéri 
rendezvény iskolánk tanulói 
számára. 

Az alsós kisdiákok a 
Sportcsarnok, a Művelődé-
si ház parkolója, a Piac és a 
Milleniumi park mellett az 
iskola udvarán teljesítettek 
nyolc kihívást, melyek leg-
inkább az ősz témakörében 
szerveződtek. Szlalomfutá-
sos labdahordás, gesztenyés 
célbadobás, elbújtatott ál-
latok keresése, mocsárjárás, 
állatok mozgásának utánzá-
sa és őszi terményekből egy 
képzeletbeli ebéd menüjé-
nek összeállítása is feladat 
volt, legnagyobb népszerű-
ségnek mégis a csőszjáték 
és a krumpliszedés örven-
dett. A gyerekek boldogan 
lopkodták a sárgabarackot a 
figyelmetlen csősztől és lel-
kesen kutattak a homokban 
burgonyák után. 

Az iskolások jókedvűen, 
élményekkel és emlékekkel 
gazdagodva tértek haza a 
hagyományos őszi akadály-
verseny után.  Tóth Kata
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Pályaorientációs nap volt 
a Jankovich iskolában

Október 1-jén A Du-
naújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara pályaorientációs 
napot szervezett rácalmási 
általános iskola diákjainak. 
Minden korosztály más-más 
helyszínen, más-más tevé-
kenységgel tölthette a napot. 
Az alsósok kézművesked-
tek, a Kamara által biztosí-
tott alapanyagokból külön-
bözőtárgyakat készítettek el. 
A felsősök közül az 5-esek 
a Papírgyár múzeumát lá-
togatták meg, ahol részle-
tes betekintést kaphattak a 
papírkészítés folyamataiba, 
és annak történetébe. Meg-
nézhették, megtapinthatták, 
mi minden készül papírból 
és hol tart ma a technológia, 
illetve maguk is kipróbálhat-
ták a papírmerítést. A 6. év-
folyamosok helyben hallgat-
hattak előadást a szakmákról 
és továbbtanulásról, majd já-
tékos feladatokkal élvezhet-
ték tovább a szakmai napot. 
A 7-8. évfolyamosok először 
a Lorántffy Zsuzsanna Tech-
nikum és Kollégium tanmű-
helyébe látogattak el, ahol 
különböző látványos kísér-
leteket nézhettek meg, koz-
metikai bemutatón és játé-

kos vetélkedőn vettek részt. 
Sajnos a pandémia miatt a 
gyerekek nem próbálhatták 
ki sem a kísérleteket, se nem 
élvezhették saját bőrükön a 
végzősök kozmetikai tudá-
sát. A következő állomás a 
Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara Digitális 
Közösségi Alkotóműhelye 
volt, ahol a gyerekek bepil-
lantást nyerhettek az infor-
matika legújabb vívmánya-
iba, mint a 3D-s nyomtatás 
világába, a robotprogramo-
zásba, illetve hogyan kúszik 
be az informatika a minden 
napi divatba, dekorációké-
szítésbe és a kereskedelem-
be. Harmadik állomásként 
a Lorántffy kollégiumában 
megismerkedhettek a gyere-
kek a kisgyermek gondozás 
rejtélyeivel, játékos formá-
ban betekintést nyerhettek 
az emberi egészség megőr-
zésébe, ellátásába, illetve az 
itt tanuló fodrászgyakorno-
kok munkájába. Mind a gye-
rekek, mind mi kísérő peda-
gógusok nagyon tartalmas és 
élvezetes napot töltöttünk el 
a Kamara jóvoltából ezen a 
borongós, esős napon.

Kunos Vanda

Horgászverseny
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület 2021. októ-

ber 24-én horgászversenyt szervez versenyzői kategóriá-
ban a rácalmási 50 lépcsős versenypályán.

Verseny időpontja:  
2021. 10. 24. (vasárnap)

Verseny helyszíne: 
Rácalmási 50 lépcsős versenypálya

Nevezési díj:
5000 Ft (helyszínen fizetendő, mely 
magában foglalja a területi jegy árát 
és az ebédet)

Díjazás:
Vándorkupa illetve 1., 2., 3. helyezett

Verseny menete:
6:30-6:45-ig Gyülekező és regisztráció a pályán
6:45                    Megnyitó, versenyzők köszöntése, 
  technikai megbeszélés
7:00                   Helyek kisorsolása, regisztrációs 
  sorrend alapján helyek elfoglalása, 
  elkészülés                       
8:30                    Csali limit ellenőrzés
9:20                    Etetés
9:30                    Verseny kezdete
14:25                 Jelzés az utolsó 5 percre
14:30                 Verseny vége - Mérlegelés
15:30                 Eredményhirdetés, majd ebéd 
  a Sirály HE horgásztanyáján

A verseny az országos finomszerelékes úszós szabá-
lyok szerint kerül megrendezésre. A bajnok egy évre el-
nyeri a SIRÁLY KUPA vándorserleget.

Az Egyesület vezetősége kéri a lépcsők használóit, 
hogy tegyék rendbe az általuk használt területeket!

Tájékoztatás 
haltelepítésről 

A Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szö-
vetsége 2021. október 19-én 30 mázsa háromnyaras pontyot 
telepített a Duna itteni szakaszán.
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Béka szemléli a tájat

Egy termetes béka szem-
léli a rácalmási Nagy-sziget-
ről a tájat, a rácalmási Kis-
Duna Ág-híd lábától nem 
messze. A Tökfesztiválhoz 
kapcsolódóan egy land art-
projekt is zajlott számos ha-
zai tájművész bevonásával a 
településen. A Békaemlék-
mű a Kulcson élő Páhi Péter 
képzőművész alkotása.

A Békaemlékmű azon 
egykor élt békáknak, hül-
lőknek állít emléket, akiket 
talán gyermekként kicsit 
túlszerettünk, a kelleténél 

alaposabban megvizsgál-
tunk. Emellett a közvetlen 
közelünkben található ter-
mészeti értékek megóvására 
is figyelmeztet – fogalma-
zott  a DH-nak az alkotó, 
aki elmondta a land art sza-
bályait követve csak az al-
kotás közvetlen közelében 
fellelhető természetes anya-
gokat használt, azaz: usza-
dékfát, köveket, fűzvavesz-
szőt, agyagos talajt, a béka 
szeme pedig taplógombából 
készült. (SzSz/duol.hu, Fotó: 
SzZsE)

Mozgalmas időszakot zárt a kúria!
A Jankovich-kúria Ren-

dezvény- és Turisztikai Köz-
pont dolgozói az elmúlt idő-
szakban is kiemelt figyelmet 
fordítottak arra, hogy szín-
vonalas környezetet tudjanak 
biztosítani az itt megtartásra 
kerülő kisebb, nagyobb ren-
dezvényeknek egyaránt. A 
háttérben folyamatosan azon 
dolgoztunk, hogy az ide láto-
gató vendégek számára, meg-
teremtsük a lehető legjobb 
feltételeket ahhoz, hogy ma-
radéktalanul jól érezzék ma-
gukat nálunk és visszatérő 
látogatóként ismét igénybe 
akarják venni a kúria által biz-
tosított szolgáltatásokat (te-
rembérlet, fotózkodás, stb.). 

A hideg idő beköszöntével 
kiemelt figyelmet fordítunk a 
park gondozására (avar gyűj-

tés, komposztálás,stb.) és a 
karbantartási munkálatok-
ra. Hamarosan sor kerül a 
szökőkutak téliesítésére, va-
lamint a kúria parkjában ta-
lálható szobrok takarására. 
Szerencsésen vagyunk, hogy 
itt a Jankovich-kúria Ren-
dezvény- és Turisztikai Köz-
pontban a korlátozások eny-
hítését követően az esküvői 

szezont kiemelkedően, si-
keresen zártuk. Elmondhat-
juk, hogy számos lakodalom 
és szertartás került lebonyo-
lításra a kúria parkjában, va-
lamint a Milleniumi tónál, 
mint külső helyszín. Már 
most szeretnénk jelezni azon 
párok felé, akik még nem tet-
ték meg, és nálunk szeretnék 
egybe kötni az életüket, hogy 

keressenek fel minket, mert 
a következő évre is már ren-
geteg megkeresésünk és fog-
lalásunk van a házasulandó 
párok részéről. A már emlí-
tett Milleniumi tó is a tavalyi 
év során felkerült szertartás 
helyszínként a kúria gyönyö-
rű parkja mellé, ezzel is szí-
nesítve a szolgáltatási lehető-
ségeinket. 

Egy év kihagyás után is-
mét mi biztosítottuk a hely-
színt az országos hírnevű 
Tökfesztiválnak. Bízunk ab-
ban, hogy az elkövetkezendő 
időszakban a jelenleg érvény-
ben lévő korlátozások ellené-
re is tovább dolgozhatunk a 
rendezvényeink lebonyolítá-
sán.

A Jankovich-kúria 
dolgozói

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag
www.dbszonyegtisztitas.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
SZŐNYEG- ÉS

Szőnyegeit elszállítjuk, majd tisztán,
szárazon visszavisszük. Bútorkárpitot a helyszínen tisztítunk.
Önnek ki sem kell mozdulnia!

Szőnyegek, padlószőnyegek, kanapék, fotelek, matracok
és egyéb bútorkárpitok tisztítása.
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„Újra itt van…”
Majdnem egy év kihagyás 

után augusztusban újra el-
kezdte próbáit a Rácalmási 
Napsugár Asszonykórus. 
Már mindenkinek hiányzott 
a zene, a közös éneklés és a 
közös élmények, fellépések. 
A közel tíz éves közös munka 
alatt folyamatosan bővítettük 
dalanyagunkat többféle stí-
lusban és nyelven így most az 
őszi rendezvényekre öröm-
mel vállaljuk a fellépéseket.

A kényszerszünet után 
augusztus 20-án a városna-
pon léptünk újra színpadra 
az államalapításhoz kapcso-
lódó dalokkal. Hosszú évek 
óta idén újra fellépési lehe-
tőséget kaptunk a három-
napos Tökfesztivál színpa-
di műsorszámai között. A 
félórás programban somo-
gyi népdalok, ismert nép-
dalok tökös változatai és 
könnyűzenei dallamok vol-
tak hallhatók. Ezúton sze-
retném megköszönni a kó-

rus nevében Ráth Tiborné 
Évikének a népdalokhoz írt 
tökös szövegeket. A Tök-
fesztiválra nemcsak dalokkal 
készültünk, hanem közö-
sen alkotott kompozícióval 
is gazdagabbá tettük az ese-
ményt.

Az Asszonykórus a fesz-
tivált követően sem tétlen-
kedett. A kultúrházak éjjel 
– nappal országos rendez-
vénysorozat keretében a ta-
valyi nagy sikerre való te-
kintettel szeptember 24-én, 
pénteken ismét várta az éne-
kelni szerető rácalmásiakat 
egy karaoke-val egybekötött 

nyílt próbára. A másfélórás 
programban azokból a da-
lokból válogattunk, amelyek 
az összetartozás, a barátság, 
a közösség fontosságát he-
lyezik előtérbe és általáno-
san ismertek. Hiszen a cé-
lunk egy jó hangulatú közös 

éneklés volt, mert a zene az 
kell. Köszönjük minden-
kinek, aki ellátogatott ren-
dezvényünkre és részese volt 
ennek a jó hangulatú zené-
lésnek.

A kórus, amíg a járvány-
helyzet engedi továbbra is 
hetente kétszer próbál a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtár civiltermében 
és szeretettel vár mindenkit, 
aki szívesen csatlakozna kis 
közösségünkhöz. 

A próbák időpontja: 
kedd, szerda 16-17 óráig.

 Márkusné  
Igmándi Zita

A Rácalmás SE Vajk Íjász Szakosztály eredményei
Nagyon súlyosan érintette 

ezt a sportágat is a COVID 
járvány. Az őszi, téli, tavaszi 
versenyeink kivétel nélkül el-
maradtak. Most, hogy a kor-
mányunk engedményeket 
tett, elkezdődtek a versenyek 
is a sportban. Még a felké-
szüléseket is hátráltatta a jár-
vány helyzet, csak az egyéni 
felkészülések működtek. A 
szakosztályon belül két na-
gyobb csoportot különböz-
tethetünk meg. A történelmi 
csoportot és a 3D-s csopor-
tot.  A történelmi íjászat-
tal foglalkozóknak indult be 
kicsit jobban a verseny sze-
zon. A hosszú kihagyás után 
is szép eredményeket értek 
el. Kiemelném az Országos 
Bajnokságot megnyerő Pata-
ki Ferencet és szintén dobo-
gós harmadik helyezést elérő 
Haklik Szabolcsot. A töb-
biek is sokat fejlődtek a ko-

rábbi évekhez képest.  A 3D 
csoport kicsit nagyobb lét-
számot képvisel, itt ez idáig 
nagyobb lélegzetű versenyek 
nem voltak. Az idei évben 
Magyarország ad otthont  
az Európa és Világbajnok-
ságnak 3D kategóriában.  A 
szakosztályból többen is le-

hetőséget kaptak részt ven-
ni a neves megmérettetésen. 
Bízom benne, hogy részve-
vőink sikereket érnek el.

Az idei év tavaszán nagy 
meglepetés ért minket. A 
Magyar Íjász Szövetségtől 
kaptunk ajándékba vessző-
fogókat, ezzel köszönve meg, 

hogy a szakosztályban fog-
lalkozunk utánpótlás neve-
léssel is. Jelenleg öt gyermek 
tagja a szakosztálynak. Na-
gyon szorgalmasak, érdeklő-
dőek. A gyerekek közül ki-
emelném Szendrey Lilit, aki 
a tavalyi tanévben meghirde-
tett Suli Íjász Bajnokság Or-
szágos Döntőjét megnyer-
te (82 %-os teljesítménnyel), 
ezzel a Jankovich  Miklós Is-
kola hírnevét is öregbítette.

Az idei évben szeptember 
4-én tartottuk az őszi verse-
nyünket a Rácalmási Nagy-
szigeten található tanösvény 
mentén, ahol az iskolát kép-
viselő történelmi íjász kate-
góriában Koszti Csenge (3.a 
osztály) 2., Koszti Lehel (6.b 
osztály) 1., Koszti  Levente 
szintén 2. helyezést ért el. 3D 
kategóriában Szendrey Lili 
(8.b) 1. helyezést ért el.

Szendrey GáborSzeptemberben volt a helyi versenyünk a Rácalmási Nagyszigeten
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Maraton versennyel zárult az idei vízisport-szezon
A 2021-es szezon az 

UTE Maraton versennyel 
zárult, melyen a táv 5 km 
volt.

A versenyt Budapesten, a 
Duna Árpád-híd alatti ré-
szén rendezték meg, nem 
igazán ideális körülmények 
közt.

A rácalmási versenyzőink 
eredményei:

C-1 U-14 Poszpischil 
Lőrinc I. Nagy Roland II.

MC-1 U-12 Braun 
Ádám II.

PC-2 U-12 Suta Kop-
pány-Jankovics András III. 
Poszpischil Luca-Partizer 
Maja V. a fiúk közt.

A versenyzőknek gratulálunk!
Október végéig a sporto-

lóink eveznek, majd kezdő-
dik a téli alapozás márciusig.

Az alapozó edzések kon-
di, tornatermi, futó és úszó 
edzésekből állnak.

Bölcskei Ferenc szak-
osztályvezető

Érmesek a csapathajósaink
Szegeden rendezték meg a csapathajós 2000 méteres ver-

seny futamait.
A rácalmási kenusok is részt vettek rajta, s miden indu-

lónk érmet szerzet a futamában.
C-2 Poszpischil Lőrinc-Nagy Roland arany.
PC-4 Suta Koppány-Jankovics András-Braun Ádám-

Lampert Adrián bronz.
Poszpischil Luca és Partizer Maja szintén bronz érmet 

nyert.

Régiós versenyen 
indultak versenyzőink

Fadd-Domboriban 14 egyesület részvételével rendeztek 
régiós versenyt, melyen a rácalmási kenusok is részt vettek.

Eredmények: Aranyérmek: Braun Ádám MC1 Férfi 
Gyermek U12 2000 m, Poszpischil Luca Anna MC1 Női 
Gyermek U10-U12 2000 m.

Ezüstérmek: Poszpischil Lőrinc László C1 Férfi Kölyök 
U14 1000 m, Nagy Roland László C1 Férfi Kölyök U14 
2000 m, Poszpischil Lőrinc László C1 Férfi Kölyök U14 500 
m. Bronzérmek: Nagy Roland László C1 Férfi Kölyök U14 
1000 m, Jankovics András MC1 Férfi Gyermek U12 2000 
m,  Kasos Áron Borsos Buda Efraim PC2 Vegyes Gyermek 
U10-U12 2000 m 

MC-1 2000 m Suta Koppány 5. Lampert Adrián 8.
MC-1 2000 m Partizer Maja 4.
C-1 2000 m Nagy Henrik 9.
MC-1 2000 m Zsobrák Gedeon 4.
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
Leves 

(Csak leves 450 Ft
A menü 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft)
B menü: 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft)
Húsimádó menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft)

Fitnesz menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft)

11. 1. hétfő Tarhonya leves Zöldborsó főzelék, pipi 
fasírt Rántott csirkecomb, rizi-bizi Cigánypecsenye, vegyes köret Sok magvas rántott csirke-

mell, hagymás burgonya

11. 2. kedd Fahéjas szilvaleves Tarhonyás hús Sajtos-tejfölös tészta Mátrai borzaska, hasáb 
burgonya

Grill camembert, rizs, 
áfonyalekvár

11. 3. szerda Májgombóc leves Rántott hal rudacska,
burgonyapüré Rakott burgonya Sült csirkecomb, vele sült 

burgonya Rántott zöldségek, rizs

11. 4. csütörtök Zöldbab leves Rántott sajt, rizi-bizi Káposztás tészta Székelykáposzta Natúr csirkemell, rizs

11. 5. péntek Tárkonyos csirkeragu leves Lecsós virsli, tarhonya Csirkepaprikás, tészta Sertés cordon bleu, steak 
burgonya Hawai csirkemell, rizs

11. 6. szombat Babgulyás Rántott csirkemell, petrezselymes burgonya

11. 8. hétfő Paradicsomleves Mákos tészta Vadas, sült hús, tészta Majorannás tejfölös 
sertésragu, rizs

Olaszos csirkemell, hasáb 
burgonya

11. 9. kedd Meleg meggyleves Borsos tokány, rizs Milánói makaróni Milánói sertésborda Baconbe tekert csirkemell, 
francia saláta

11. 10. szerda Lencseleves Túrógombóc tejföllel Csikós tokány, rizs Brassói aprópecsenye Roston sült csirkemell, 
görög saláta

11. 11. csütörtök Burgonyaleves Rakott kel Bakonyi sertésragu, tészta Házi sonkával töltött rántott 
szelet, vegyes köret Rántott cukkini, rizs, tartár

11. 12. péntek Zöldborsó leves Tökfőzelék, csirkepörkölt Párizsi csirkemell, rizi-bizi Magyaróvári sertés 
szelet, rizs Gyros tál

11. 13. szombat Orja leves Töltött sült csirkecomb, rizi-bizi

11. 15. hétfő Tejfölös gombaleves Paradicsomos káposzta, 
sült hús Rakott burgonya Sült oldalas, petrezselymes 

burgonya
Rántott hal, majonézes 
kukorica saláta

11. 16. kedd Fahéjas alma leves Rakott karfiol Szilvás gombóc, fahéjas öntet Hentes tokány, tészta Sajtkérges csirkemell, 
kukoricás rizs

11. 17. szerda Grízgaluska leves Rántott sertésszelet, kuko-
ricás rizs

Paradicsomos húsgombóc, főtt 
burgonya

Csülök pörkölt, főtt bur-
gonya

Kanári tekercs, 
majonézes saláta

11. 18. csütörtök Frankfurti leves Burgonyás kocka Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burgonya

Olaszos sertés borda, steak 
burgonya Kijevi csirkemell, krokett

11. 19. péntek Hamis gulyásleves Kakaós csiga, vanília öntet Sertéstokány, tészta Csülök pékné módra Csirkemell steak, rizs

11. 20. szombat Palócleves Roston tarja, tükörtojás, steak burgonya

11. 22. hétfő Kertész leves Vagdalt, petrezselymes 
burgonya Borsos tokány, tarhonya Sertés sült, párolt káposzta, 

steak burgonya Orly csirkemell, rizi-bizi

11. 23. kedd Sárgaborsó krémleves Rántott csirkemell, rizs Spenót, főtt burgonya, tü-
körtojás

Magyaros rántott szelet, 
hasáb burgonya Édes-savanyú csirkemell, rizs

11. 24. szerda Minestrone leves Grízes tészta lekvárral Bolognai spagetti Betyár batyu, steak burgonya Rántott csirkemell, 
coleslaw saláta

11. 25. csütörtök Fokhagyma krémleves Nutellás mini gombóc Lencsefőzelék, sült debreceni Rác tarja, rizi-bizi Fokhagymás natúr hal, 
párolt zöldség

11. 26 péntek Csülkös bableves Lekváros bukta Káposztás tészta Marhapörkölt, főtt burgonya Sült kacsacomb, hagymás 
tört burgonya

11. 27. szombat Sertésragu leves Töltött dagadó, petrezselymes burgonya

11. 29. hétfő Tojásleves Babfőzelék, sült virsli Grill csirkecomb, rizi-bizi Csirkemájjal töltött sertés 
szelet, steak burgonya Roston hal, grill zöldség

11. 30. kedd Lebbencsleves Lecsós máj, tarhonya Diós tészta Pincepörkölt Lacházi csirkemell, krokett

12. 1. szerda Karfiol leves Sertéspaprikás, tészta Sárgaborsó főzelék, sertés-
pörkölt

Csabai karaj, majonézes bur-
gonyasaláta Rántott gomba, rizi-bizi

12. 2. csütörtök Zöldségleves Rakott sonkás-tejfölös 
penne Tavaszi rizses hús Pacal, főtt burgonya Sok magvas csirkemell, 

coleslaw saláta

12. 3. péntek Gombás pulykaragu leves Szilvalekváros derelye Rántott csirkecomb, kukori-
cás rizs

Sertésragu Budapest mód-
ra, rizs

Dubarry csirkemell, friss 
saláta

12. 4. szombat Csontleves Rántott sertésszelet, vegyes köret

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb.
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft.
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ApróhirdetésApróhirdetés
ELADÓ hétvégi telek faházzal és annak berendezésével 

együtt, Ófaluban (Bajcsy Zs. u. 18.). A 30 évig szépen kar-
bantartott, igényesen megművelt 420 m2 területen egy 25 
m2 kitűnő állapotú faház áll, mely előtt egy 20 m2 fedett te-
rasz biztosítja a zavartalan pihenést. A telek 8 m széles, nem 
beépíthető. A villany a faházban, a víz a telken belül, a szeny-
nyvíz csatorna a kerítés mellett, bevezethető készültségben. 
Kertészkedésre, hétvégi pihenésre kitűnően alkalmas, folya-
matosan gondozott és ápolt terület. Irányár: 5 500 000 Ft Ér-
deklődni: +36-20-4648-194

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. november 19-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. november 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb november 8-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Szigetfő út 11-13. Telefon: (25) 

440-001.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Győri Balázs István katolikus plébános: 30/299-0428
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok: 06-30/632-2721 
Vizi Gábor vízitúra megállóhely: 06-30/710-1670

• MIKROBUSZOK BÉRLÉSE SOFŐRREL

• REPÜLŐTÉRRE, ESKÜVŐRE, 
KONCERTRE, RENDEZVÉNYRE ...

• TÚLMÉRETES SZÁLLÍTMÁNY 
SZAKKÍSÉRETE
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Szépek voltak az utcai dekorációk, 
gratulálunk a versenyek nyerteseinek

A Tökfesztivál lapzártánk 
idején volt ebben az évben, 
így csak egy rövid össze-
foglalóra volt lehetőségünk 
a szeptemberi lapszámunk-
ban. A fesztiválhoz kapcso-
lódóan meghirdetett verse-
nyek eredményeit ezúttal 
közöljük (a 8. oldalon talál-
ható plakátokon), és gratu-
lálunk a helyezetteknek! 

Gratulálunk továbbá 
mindenkinek, aki utcai de-
korációt készített, hiszen 
nagyon igényes, szép alkotá-
sokban gyönyörködhettünk . 

Az eredményeken túl né-
hány fotó erejéig idézzük 
vissza a fesztivál hangulatát 
és az utcai alkotásokat.

„Megszállták” Rácalmást: két napon 
át tartott egy sikeres rendőrségi akció

Kétnapos rendőri ak-
ció zajlott térségünkben. A 
rend őrök ezúttal a külföldi 
honosságú járművekre fóku-
száltak.

– 2008 óta veszek részt egy 
autóvadász-csapatban Fejér 
megyét képviselve. Hosszú 
évek óta létezik és eredmé-
nyesen működik egy Anti-
lop névre hallgató csoport az 
országban, amelynek kiemelt 
célja, hogy a külföldi rend-
számmal rendelkező jármű-
veket ellenőrizzék. Ugyanis a 
magyar közutakon rendre azt 
tapasztaljuk, hogy külföldi 
honosságú járműveket hasz-
nálnak magyar állampolgá-
rok, és e járművekkel követ-
nek el bűncselekményeket, 
szabálysértéseket, így próbál-
nak meg adott esetben kibúj-
ni a szankciók alól.

– Ezen esetek felderíté-
séhez speciális szaktudás és 
nyomozati munka szüksé-

ges. E két napon mi, egyen-
ruhások ezért jöttünk össze 
az ország szinte minden tá-
járól, Fejér megyéből, Sió-
fokból, Záhonyból, Bereg-
surányról. Itt vannak velünk 
a határrendészet munkatár-
sai és a BRFK-s kollégák 
is. Közel harminc fő vesz 
részt ebben az akcióban, és 
mindenkinek megvan a sa-

ját speciális szakterülete, 
amelyre koncentrál.

– A közös rendőri mun-
ka kedden kezdődött, és már 
az első napon is eredménye-
sen tudunk együtt dolgozni 
– mondta el lapunknak Rá-
calmáson október 7-én reg-
gel az akció szervezője, Frid-
rich Ferenc, aki hozzátette, 
Vancsura Szilvia rendőr fő-

törzsőrmester is hatalmas 
segítséget nyújtott az előké-
születek során. – Külön kö-
szönet illeti Rácalmás, Kulcs 
és Adony önkormányzatát, 
amelyek támogatták ezen ak-
ció megszervezését, a részt-
vevők ellátását. A kétnapos 
akció október 5-én indult, 
és már az első nap nagyon 
eredményesnek bizonyult, 
278 személyt és 3625 gépjár-
művet ellenőriztünk. Ennek 
során 29 helyszíni bírságot 
szabtunk ki, 9 közigazgatá-
si és 4 szabálysértési eljárást 
kezdeményeztünk, egy kö-
rözött személyt fogtunk el, 
továbbá két esetben vettünk 
el hatósági jelzést, illetve en-
gedélyt. Hasonló eredmény-
re számítunk a szerdai napon 
is – fogalmazott lapunknak 
Frid rich Ferenc törzszász-
lós, Rác almás körzeti meg-
bízottja. (Forrás: SzSz/duol.
hu, fotó: SzZsE)

 Fotók: Rácz-Lambada József


